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 Sagolika Transsylvanien + Bukarest 

15-20 oktober, 6 dagar  

Resans program 

 

Dag 1 – Torsdag 15 oktober / Stockholm – Bukarest (L, M) 

  

Direktflyg med måltid ombord Stockholm-Bukarest.  

Ca 13:40 landar vi i Bukarest. På flygplatsen i Rumänien välkomnas vi av guiden med 

traditionell rumänsk körsbärslikör och bakelser. På väg från flygplatsen till vårt hotell gör vi 

sedan ett första uppehåll och besöker Ceausescus privata residens, Palatul Primaverii. På väg 

till hotellet passerar vi Parlamentpalatset, också detta byggt på Ceausescus beställning. Vi bor 

på centralt hotell och äter middag på en kulturmärkt restaurang med  folkloreunderhållning. 

Dag 2 – Fredag 16 oktober/ Bukarest – Sibiu (F, L, M) 

Transfer med buss till Transsylvanien, med stop för lunch på vägen, samt fotostopp vid ett 

munkkloster vid Oltdalen och sedan fortsätter resan med ankomst till Sibiu senare på 

eftermiddagen. Efter sedvanlig incheckning äter vi en traditionell rumänsk middag med 

hemgjort vin på innergården hos en fåraherdefamilj i byn Sibiel. Fåraherdarna berättar om sitt 

för Rumänien mycket typiska yrke.  

 

Dag 3 – Lördag 17 oktober/ Sibiu – Sighisoara (F, M) 

Efter frukost blir det guidad promenad genom Sibiu för att upptäcka mer av saxiska 

Siebenbürgen, Efter rundturen tillbringar vi ett par timmar på egen hand här. Lunchen intas på 

egen hand på en av Sibius många mysiga restauranger i Sibiu och därefter åker vi mot 

Sighisoara. På väg dit stannar vi hemma hos en ungersktalande familj för fika, de berättar lite 

om sin vardag på landet. Senare på eftermiddagen blir det kvällspromenad på det av 

UNESCO världsarvslistade citadellet med många intressanta historiska inslag. Vi avrundar 

vår kulturfyllda och innehållsrika dag med en middag med ett glas rödvin i “Draculas” 

födelsehus.  

 

Dag 4 –  Söndag 18 oktober / Bran (F) 

Transfer till färgglada staden Brasov, eller Kronstadt på tyska, där vi får en guidad rundtur i 

den gamla staden, därefter fri tid för lunch, promenad eller shopping. 
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Färden går sedan vidare mot bergsorten Bran. Här checkar vi in på ett pensionat byggt i lokal 

stil beläget precis nedanför Draculas Slott. Vår guide bistår gärna med tips om restauranger 

för middagen på egen hand. Eftersom vi övernattar så nära slottet blir vi utrustade med 

krucifixer och vitlök. Idag finns det tid att besöka den lokala marknaden som är ett potpurri 

av färger, dofter och smaker. 

 

Dag 5 – Måndag 19 oktober/ Bran  (F, M) 

Vi börjar dagen med en härlig rundtur i bekväma, eleganta hästvagnar på den karpatiska 

ängen, efter frukost. Provsmakning av ost lagrad i tallbark, typisk för regionen. Lunch på egen 

hand i Bran. På eftermiddagen besöker vi slottet för att få reda på sanningen bakom myten om 

vampyrgreven och att slottet ägdes av en vittklädd drottning istället för en rödsvartklädd greve. 

På kvällen blir det rumänskt mousserande vinprovning och festlig middag med skön live 

musik, som serveras i närheten av slottet. 

 

Dag 6 – Tisdag 20 oktober / Bran – Bukarest – hemresa (F, L) 

Vi lämnar Draculas trakter bakom oss och åker genom Karpaterna mot Bukarests flygplats. På 

vägen dit stannar vi till vid ett litet nygotiskt palats och besöker en klocksamling unik i 

Europa. Lunchen serveras på en art nouveau reastaurang i närheten av klocksamlingen.  

Transfer till flygplatsen. Därefter är det dags att ta avsked av vår svensktalande guide som säger 

“La revedere”!  

 

Ca 17:30 Flyg tillbaka till Sverige. 

 

Resans hotell: Hotel Europa Royale (Bukarest), Hotel Silva/Hotel Exclusive & More (Sibiu), 

Central Park/Korona (Sighisoara), Casa din Bran Inn Center (Bran) 

 

Resans pris: 

12 910 SEK/pers, del i dubbelrum, enkelrumstillägg 1990 SEK/pers 

(gäller vid en grupp av minimum 30 deltagare) 

 

Anmälan: senast den 1 mars till resor@spfvasby.se. Kontakt: Inga-Lill Runermark, tel 

070-682 78 92 

Det som ingår i resans pris: 

• 5 nätter i dubbelrum på centralt 3*/4* hotell av hög standard 

• måltider enligt programmet ovan (5 frukostar F, 3 luncher L och 4 middagar M)   

• mousserande vinprovning  

• besök på fåraherdefamiljs värdshus 

• live musik under avskedsmiddagen 

• besök hos en familj på landet 

• alla entréavgifter enligt program (Ceausescus residens, Draculas Slott, antik 

klocksamling) 

• alla transporter och transfers enligt program (med buss) 

• svensktalande lokalguide under hela resan 

• flyg Stockholm-Bukarest-Stockholm i ekonomiklass 

• audioguide-system för att alla ska kunna följa guidens berättelser utan problem 

• all nödvändig dricks till guide, chaufförer och serveringspersonal 

mailto:resor@spfvasby.se

